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Ärende 

Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2020 


Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2020. 


Arsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 


Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 


Förslag till revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd. 


Budgetförutsättningar med anvisningar inför budgetarbetet för verksamhetsåret 

2022 och planeringsåren 2023-2024. 


Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade 

i april 2021 . 


Policy för säkerhetsskydd. 


Riktlinjer för säkerhetsskydd. 


Förslag till svar på medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på central plats 

i Nora. 


Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet i norra Örebro län, 

SOFINT. 


Kommundirektören informerar. 


Paragraf 

26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


Sidnr 

32 


33 


34 


35 


36 


37 


39 


40 


41 


42 


43 


44 




NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-05-05 32 

Lu § 26 dnr ks2021-155 

Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2020 

Direktionen har den 5 mars 2021, § 10, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 
årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbe~tyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-05-05 33 

Lu § 27 dnr ks2021-155 

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2020 

Revisorerna har granskat verksamheten för 2020 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
förbundets revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfreds
ställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2020 
godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet för år 2020. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-05-05 34 

Lu § 28 dnr ks2021-178 

Arsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Direktionen har den 26 mars 2010, § 23, behandlat årsredovisning 2020 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Protokollsutdrag till
JUS~ Jbc 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2021-05-05 35 

Lu § 29 dnr ks2021-178 

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för år 2020 

Revisorerna har granskat verksamheten för 201200ch överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
förbundets revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfreds
ställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2021-05-05 36 

Lu § 30 dnr ks2021-157 

Förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna 
Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora sedan 1 januari 2011. En 
praxis för val av ordförande och vice ordförande har använts sedan 
överförmyndarnämnden bildades. Det har dock inte fastställts i reglementet 
för nämnden. 

För att undvika tveksamheter vid val av dessa uppdrag föreslår nämnden 
en revidering av överförmyndarnämndens reglemente, paragraf 6 
Sammanfattning, enligt följande. 

"Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i överförmyndar
nämnden medan vice ordförande utses bland ledamöter från övriga 
medlemskommuner enligt roterande ordningsschema baserat på 
mandatperiod. 

Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema; år 2011-2014 Nora 
kommun, år 2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs 
kommun, år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, 
år 2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare." 

Nämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 7. Nämnden föreslår 
att fullmäktige i medlemskommunerna gOdkänner förslag till revidering av 
reg lemente för Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-05 37 

Lu § 31 dnr ks2021-186 

Budgetförutsättningar med anvisningar inför budgetarbetet för 
verksamhetsåret 2022 och planeringsåren 2023-2024 

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett underlag som innehåller anvisningar 
och ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet för år 2022 med plan för 
åren 2023-2024. 

Nora kommuns ekonomiska situation för perioden 2022-2028 visar på att 
kommunen behöver omdisponera budgetanslagen, effektivisera och/eller på 
annat sätt finansiera de planerade om- och nybyggnationerna som medför 
ökade hyreskostnader. Det ökade omsorgsbehovet som förväntas komma, 
som är grundat på kommunens åldrande population, bidrar också till ökade 
kostnader framöver. 

Kommunens nettokostnader för ett antal -verksamheter är idag högre än 
standard kostnaden. Det bidrar till behovet att effektivisera i kommunens 
verksamheter för att få en ekonomi i balans. Totalt hade kommunen 
överkostnader på 22 245 000 kronor för 2019 relaterat till de riktade 

generella statsbidragen. 

Prognosen för resultaträkningen för år 2022 baseras på antalet kommun
invånare, 1O686, den 31 december 2020. Det grundas på kommunens 
befolkningsförändring under de senaste fem åren med hänsyn taget till 
barnafödande och avlidna sedan 1968. Trenden i kommunen är att antal 
barn/elever och de i "arbetsför ålder" minskar till skil lnad mot "pensionärs
gruppen" som ökar. 

Efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser förväntas minska de 
närmaste åren om inte det sker en större inflyttning än de senaste åren. 
Även barnafödande bör öka inom kommunen så att det blir ett födelse
överskott i jämförelse med de avlidna. 

Befolkningsprognosen bygger på de senaste fem årens barnafödande. 
Enligt prognosen föds det i genomsnitt 97 barn per år baserat på antal 
kvinnor i åldern 20-40 år. Ett trendbrott är bra för kommunen i den frågan. 

Antalet bortgångna av kommunens population ligger på 1,22 procent per år 
sedan 1968. Prognosen för åren beräknas till 1 ,17 procent. Inflyttnings
överskottet i prognosen motsvarar det negativa befolkningsförändringen, 
där det förväntas avlida fler än det födds. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2021-05-05 38 

De närmaste tre åren visar på bra budgetresultat utifrån kända förut
sättningar som är baserat på befintlig verksamhet och oförändrat antal 
kommuninvånare. Men den förväntade ökningen av efterfrågan inom 
äldreomsorgen och de diskuterade ny- och ombyggnationer innebär kostnad
sökningar med effekten att från och med 2025 visar resultaträkningen på 
negativa budgetresultat. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetförutsättningar med anvisningar inför 
budgetarbetet för året 2022 och planeringsåren 2023-2024. 

Ju sterares sign 

~J~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-05-05 39 

Lu § 32 dnr ks2021-190 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2021 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträde i juni 
och december, redovisa motioner och medborgarförslag där beredningen 
inte är slutförd. 

Vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2020 blev redovisningen 
av motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2020 
återremitterat till kommunstyrelsen. Kommunalråden och oppositionsrådet 
fick i uppdrag att ta fram fylligare redovisningar av statusen på 
beredningen av motionema och medborgarförslagen och att också 
presentera en plan för hantering av dessa. 

Kommunalråden och oppositionsrådet överlämnade ett förslag till hantering 
av motionerna och medborgarförslagen som behandlades på fullmäktige den 
28 april 2021 , § 22. Förslaget innebar att vissa av motionerna och med
borgarförslagen avskrevs, bifölls, avslogs eller skulle anses besvarade. 

Därefter har kommunsekreteraren sammanställt en redovisning av de 
återstående motionerna och medborgarförslagen där inte beredningen är 
slutförd i april 2021 . 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~ ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Lu § 33 dnr ks2021-118 

Policy för säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Nora kommun ska enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) och Säkerhet
skyddsförordning (2018:658) vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot 
brott som kan hota Sveriges säkerhet, förebygga och skydda mot terrorism 
samt skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet. 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens 
föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400). 

Policyn för säkerhetsskydd beskriver kommunfullmäktiges viljeriktning med 
säkerhetsskyddet, och dess stöd för arbetet med säkerhetsskydd. Policyn 
har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, 
säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd. Till policyn hör riktlinjer som beskriver vad som ska uppnås 
och hur det ska uppnås för att säkerställa att säkerhetsskyddet i kommun 
upprätthålls. 

Policyn ska revideras vid förändring eller varje mandatperiod. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Policy för säkerhetsskydd . 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-05 41 

Lu § 34 dnrks2021-118 

Riktlinjer för säkerhetsskydd 

Nora kommun ska enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) och Säkerhet
skyddsförordning (2018:658) vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot 
brott som kan hota Sveriges säkerhet, förebygga och skydda mot terrorism 
samt skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet. 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens 
föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400). 

Dessa riktlinjer för säkerhetsskydd har upprättats i enlighet med Policy för 
säkerhetsskydd samt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhets
skyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 

Riktlinjerna ska revideras vid förändring eller varje mandatperiod. 

Denna riktlinje utgör det regelverk som ska säkerställa kommunens 
säkerhetsskydd. Riktlinjen ska: 
- klargöra ledningens och andra funktioners ansvar för kommunens 

säkerhetsskydd 
- säkerställa att de funktioner som ska arbeta med säkerhetsskydd har 

nödvändiga befogenheter och 
- se till att säkerhetskyddsarbetet bedrivs samordnat samt att det utvecklas 

löpande och utvärderas regelbundet. 

Säkerhetsarbetet inom Nora kommun ska förebygga risker och skador. I 
detta arbete innefattas även att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd för 
verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt gällande 
lagstiftning. 

Ledningsutskottets förslår kommunstyrelsen besluta 

att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut anta 
förslag till Riktlinjer för säkerhetsskydd. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-05-05 42 

Lu § 35 dnr ks2021-010 

Förslag till svar på medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på 
central plats i Nora 

Natasha Anderberg och Peter Anderberg överlämnade förslaget på 

fullmäktige den 24 februari 2021-, § 10. 


Förslagsställarna föreslog: 


att det spolas upp och läggs is på någon central plats i Nora under januari

mars såsom andra närliggande kommuner har gjort. 


Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. Ledningsutskottet har därefter, den 24 mars 2021 , § 22, 

beslutat att lämna förslaget till kommundirektören för beredning. 


Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. 

Under vintersäsongen 2020/2021 , när vädret tillåtit, har Nora kommun spolat 

och lagt is vid Gyttorps skola, Järnboås skola, Järntorgsskolan och 

Karlsängs lP. 


Kommunen har för avsikt att fortsätta att spola och anlägga is på dessa 

platser även kommande säsonger. Dock med undantag av Karlsängs lP där 

en konstgräsplan eventuellt kommer att anläggas. Det är därför i nuläget inte 

klarlagt om is kommer att spolas på Karlsängs lP. 


Under utskottets behandling av ärendet påpekar Bengt Magnusson (LPo) att 

det ännu inte finns ett beslut om att konstgräsplan ska anläggas på 

Kar/sängs lP. 


Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med kommundirektörens förslag till svar anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Protoko llsutdrag till.qzSign ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Lu § 36 dnr ks2021-204 

Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbunds
styrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i norra Örebro län för 
verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål , beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och 
räkenskaper. 

Revisorerna ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna har utfört sin granskning utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och god redovisningssed. Granskningen 
har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Revisorerna bedömer att styrelsen i Samordningsförbundet i norra Örebro 
län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlig och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräckl ig. 

Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av 
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Revisorerna bedömer också att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFI NT, ansvarsfrihet för 2020. 

gt~fSSign ~ Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 37 dnr ks2021-041 

Kommundirektören informerar 

Rekryteringar av kommunsekreterare och kommundirektör pågår. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Omröstningar 

l§ § 

Ledamöter Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Tom Rymoen (M), ordf 

Margaretha Eriksson, vice ordf 

Hans Knutsson (S) 

Håkan Kangert (M) 

Birgitta Borg (L) 

X 

-
X 

X 

X 

Lars-Erik Larsson (NP) X 

Andreas Vidlund (SO) -
Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Nilsson Kent (S) 

John SundelI (KO) 

X 

X 

Benqt Maqnusson (LPo) X 

Närvarorätt 

Vice kso SOlveiq Oscarsson (S) X 

Oppositionsråd Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Antal 7 3 
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